Zápis ze zasedání, konaného dne 2.12.2009 v Herouticích
Přítomni: K.Růžička, M.Perníček, R.Klos, J.Kincl, Ing.Nágr, Ing.Regner, Ing.Vondrouš, Ing.Jiskrová, Ing.Mamica, MVDr.Černocký, Ing.Pellar, Ing.Nováková

Body jednání:
	Vyhodnocení předvýběru hřebců 2009

K.Růžička poděkoval Ing.Šímovi za organizaci tohoto předvýběru s návrhem finanční odměny.
Otázky k diskusi navržené p.Růžičkou:
- zda tuto akci organizovat jako jednodenní či dvoudenní
- zda hřebečci budou na 1.předvýběru vybíráni inspektory či komisionelně
- zdravotní zkoušky – detailní rozpracování
- vhodný termín této akce
- organizace případné aukce ano či ne?
Ing.Mamica – v současné době zorganizovat jako jednodenní akci, zápis starších hřebců do PKH druhý den
- hřebce mohou vybírat inspektoři, ale na základě řádně sepsané smlouvy
- RTG – ano, souhlasí s finančním příspěvkem na koně českého chovu na tyto RTG
- termín navrhuje leden, případně ještě později
- aukce – dosud ne
Ing.Regner: - veterinář měl předložit přímo hodnocení, ne zprávu s tím, že snímek je nečitelný
- je otázka, zda se v jednom dni stihne celé kompletní vyhodnocení hřebců (záleží na počtu předvedených hřebců), starší hřebce je nutno vyhodnotit druhý den (pokud by nehodnotily dvě komise)
- RTG – rozumný příspěvek na RTG, nutno přemýšlet nad tím, proč se na předvýběru nepředvede více koní českého chovu
Ing.Vondrouš: - podklady od veterináře nebyly jasné
- pokud bude akce jednodenní, bude nutno dodržovat termíny a jasné postupy při přihlášení hřebců, veterinární zprávy, apod., při jednodenní akci – velký tlak na komisaře, vidí akci spíše jako dvoudenní
- návrh: v oblastech udělat první předvýběry komisionelně (dopředu stanovený termín, inspektor, člen RPK, …)
- RTG – skupina lidí z předsednictva dohodne s veterinární komisí – stanovit snímky, postup, SCHČT uzavře smlouvu s jednotlivými veterináři, kteří jsou schopni splnit stanovené požadavky
- termín: podzimní termín naráží na spoustu problémů, ale souhlasí s tímto termínem
- nutné dodržovat dohody o způsobu vyhodnocování hřebců
Ing.Jiskrová: - největší problém vidí v nečitelných snímcích
- je pro jednodenní akci, dá se zvládnout i písemné vyhodnocení hřebců
- souhlasí, aby hřebečci byli vybíráni (1.předvýběr) minimálně dvoučlennou komisí (inspektor + osoba stanovená předsednictvem)
- je pro termín i na podzim i na jaře – záleží na dohodě předednictva
Ing.Pellar: - vybíraní 2,5 letí hřebečci – nekoresponduje s principy testační odchovny
- vyvarovat se varianty, aby akce byla jednodenní, ale bez následného vyhodnocení v 1 dni
- pokud to bude dvoudenní akce, mělo by být ustájení alespoň na odpovídající úrovni
- 1.předvýběry – inspektor doporučí nebo nedoporučí, pokud do 30.9. má být hřebeček přihlášen s vyhotovenými RTG, tak hřebečci z TO musí být předvybráni dříve
- zdravotní zprávy – posouzení očí, varlat, zubů, apod. je jednoznačné, ale co se týče RTG – není přívržencem RTG vyhodnocování čipů, předsednictvo by mělo smluvně podchytit odpovídajícího garanta vyhodnocování RTG snímků
- účast hřebců z jiných států – měl by být předveden hřebec, jehož majitel je členem svazu
- aukci i do budoucna nevidí optimisticky
- v čem je smysl konání ZV tříletých hřebečků v TO, když je cesta k uchovnění v tomto věku hřebcům uzavřena
- v zemích, kde staniční test existuje, je jeho absolvování povinnost k uchovnění hřebce ve třech letech
MVDr.Černocký: - předvýběr by měl korespondovat s TO – je pro posunutí termínu konání, v tomto věku není hřebec fyziologicky vyzrálý, je pro termín – nejdříve na jaře
- je pro jednodenní termín, pokud se nepřihlásí velký počet hřebců, starší hřebci hodnoceni druhý den
M.Perníček: - je pro jednodenní akci, ale den před naskladněním hřebci přítomni
- Hradištko není vhodné místo pro pořádání této akce (ustájení, občerstvení, apod.), je možnost vybrat jiný areál s kompletním servisem
- 1.předvýběry – souhlasí s Ing.Vondroušem – v oblasti zorganizovat centrální svod těchto hřebců
- hřebci ze zahraničí k nám opravdu mají cestu velice snadnou (pro příští rok stanovit jiné podmínky, např.finanční)
- je pro losování pořadí hřebců (jako při skoku ve volnosti)
- je pro zachování tohoto termínu akce
- komise doporučuje hřebečky z TO do předvýběru, konečné slovo má majitel hřebečka
- v polední přestávce je nutno zajistit zázemí chovatelům
Ing.Nágr: - do programu by nemělo být zařazeno hodnocení exteriéru hřebců, toto hodnocení provést např.den předem
- pro SCHČT důležitá informace, zda hřebec danou vlastnost bude přenášet na potomstvo či ne, smlouvu na vyhodnocení RTG nutno uzavřít s nezávislým pracovištěm, pevná pravidla nutno sepsat písemně
- není prováděno vyhodnocování TO, apod.
- je pro volbu jiného místa konání předvýběru, důraz na rannost těchto koní není úplně špatně – vzhledem ke sportovním požadavkům na tyto koně, je pro stávající termín
J.Kincl: - je pro jednodenní akci, hřebečky nutno dovézt den (případně dva) předem, nutno organizačně vše skloubit, aby hřebečci byli odpovídajícím způsobem vyhodnoceni
- 1.předvýběr – inspektoři, nutná s nimi sepsaná smlouva
- RTG nutno vyhodnotit na základě smlouvy
- aukce neosvědčená
- od příštího roku by tato akce měla být společná s ostatními UCHS
Závěry, které budou předloženy ke schválení předsednictvu:
- mladí hřebci budou naskladněni v pátek cca do 12,00 hodin, komise ohodnotí exteriér na desce, druhý den jsou hřebci předvedeni na tvrdém podkladu, ve volnosti, + předvedeni starší hřebci zapisovaní do PKH
- 1.předvýběry – na chovatelských akcích, u majitelů, apod.
- zdravotní zkoušky včetně RTG – od pověřené osoby (na základě uzavřené smlouvy) bude doručeno jasné hodnocení hřebců, 
- otázka zahraničních hřebců – zvýšit účastnický poplatek? či řešit formou člen SCHČT hradí jinou částku než nečlen?
- termín zůstává, aukce nikoli
- předsednictvo vyvine jednání ohledně vhodnějšího místa konání těchto předvýběrů

Diskuse:
- M.Perníček – požadavek chovatelů na ZH Písek – aby byla v hlavním náporu připouštěcího období možnost častěji odebírat hřebce v inseminaci
- Ing.Pellar nabízí dávky některého z hřebců jako cenu vítězům některých chovatelských soutěží
- otázka preferovaných hřebců v roce 2010 – RPK navrhne do příštího zasedání některého hřebce předsednictvu ke schválení

Zapsala: Ing.Nováková

